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POLITIKAI

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

LAP.

Felelés szerkesztő is kiadó:

DINKOREVE NÁNDOR.

Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkön
ide iotézeodők a szellemi reszt illető köritm nyék
hirdetések ée mindennemO pénzilletektk

Gábor országgyűlési képviselőhöz levelet
Szüret a Sághegyen.
inam, amelyben arra kértem, hogy •
A
rossz időjárás folytan aa előzetes
választási irodáját tartsa fenn.a válasz
bélfőn követte a tőszüret Is. A szüret
tások utánra is, hogy ott minden vá szüretet
eléggé vig és jókedvű volt, amit egyrészt a
lasztó — buját-baját kiőntthesse, ahon b ű termésnek, másrészt pedig az előszűrőt jó
nan szervezni lehetne az egész járást maroijának lehet tulajdonítani. A termés bő
gazdasági, szooiális és kulturális téren. séges, minősége pedig elég cukortartalma,
Állandó összeköttetést tártra • kerületi csak az • szomorú, hogy a pincék a matt
sőt még előző évi terméssel is telve van
képviselővel. Jánossy Gábor elragadónak, évi,
nak, azokat értékesítem nem lehet, igy as idei
kitűnőnek találta a gondolatot a válasz bű terméére bordó kapható nem volt és •
tás előtt. A választások alatt ismét leve leszedett szőlő még mindig kádakban van.
let irtam, amelyre sajnos, még osak Ezzel a váltoratoa szürettel (elmerült as a
választ sem kaptam. A napokban ismét kérdés, hogy a »murd« vagy aa »ó bor.-ea
? Lapunk egyik barátja ezt az alábbi i
levelet irtam a „Gábor bátyánknak", jő
ben foglalja össze:
amelyben arra kéltem, hogy itt a colli
„Revíziós Iroda' részére valami csekély
Füstölög a vén Ság.
— Ködlik messze tájra —
anyagit áldozzon ée álljon itt az .Irodán'*
Pajzán
jókedv járja,
keresztül a választóinak a rendelkezé
Lent aa oldalában.
sére. — Most várom a levelet, mint a
Fiatalok a vének
szőlősgazdák a szüretet, vájjon én „éde
Rózsás, derűs arca
set" szüretelek-e?

A Revíziós Liga keretein belül
alakuló Ifjúsági Reviajós Liga célja:
Nagymagyarország. Az a kérdés, hogy
milyen eszközökkel kívánja ezt elérni?
Az első kérdés az, hogy mit értek én
magyar ifjúság alatt?
A harmincévesek sorstragikus nem
zedéke után, amely végigszenvedte a vi
lágháború minden borzalmát, megrok
kanva, összetörve," lelkileg differenciá
lódva, lelkileg nem tudja megadni azt a
szükséges eröt, amely Magyarország
talpraáliitásához szükséges. Magyarország
sorsa a mai húszévesek nemzedékének
a kesében ven. Ennek a nemzedéknek
át kell éreznie azt, hogy a nemzet jobb
vagy rossz sorsa az ó kezébe van, be
kell látni azt, hogy lelkileg kell átalakul
nunk, hogy igy egy hatalmas lelki egy
Az Ifjúsági Revíziós Liga még nem
séggel egymást támogatva, segítve meg rendelkezik annyi anyagival, hogy a
alapozhassuk a jövendő boldog Magyar f-Reviziós Irodát megszervezze mindenütt,
országát.
•sért annak megszervezése egy járási
Lehet-e a magyar lelkeket egy nagy. székhelyen kizárólag kél dologtól függ:
hatalmas lelki egységbe összevonni? helyiségtől és a legminimálisabb anya
Lehet I Minden mozgalomnak az alapja giaktól. Nem hinném, ha Kemenesalja
a nép. Törődni kell a néppel, nem mon népéhez fordzdok, hogy es kivihetetlen
dom hogy nem törődnek a néppel, de légyen. Egyelőre bízzunk abban, bogy
ma amikor minden a lelki erőtől függ, „Gábor bátyánk" megadja a népnek azt,
gazdasági problémáktól kulturális szer amit megérdemel, a vele való több tö
vezkedésig, nem lehet abban a könyör rődést.
telen lelki depressióban hagyni, abban*
Egy ilyen „Revíziós Iroda* jelen
a sötétségben tántorogni, amelybe súlyos tősége óriást lenne. Bárkivel beszéltem,
anyagi gondok taszítják, mert itt a leg mindenki nagyjelentőségűnek tartja. Egy
veszedelmesebb miazmák támadják meg néhány példát hozok fel. Az összes oelli
számunkra legdrágább kincset, az Isten kereskedőket propagálná viÜéken, az
adta: magyar lelket.
iparosoknak munkát szeretne, a vidék
Minden magyar erőt össze kell fogni, fogyasztását ide, a járási székhelyre
hogy meg tudjunk állani ebben á tom- koncentrálná. Aztán pl. _ha valakinek
!"boló káoszban, amely könnyen elsöpör valami ügyes-bajos dolga lenne a köz
heti Magyarországot, ha nem tudja szük ségházán, rendszerint a munkáját kellene
otthagyni, aztán a községházán kérdezős
ségessé tenni msgát Európa számára.
Súlyos terhet vesz a vállaira az ködni, aztán előadni, már pedig egy
ebben és ezekben járatos ember mindent
Ifjúsági Liga, ha a magyar lelket akarja
igen könnyen elintézne s a közigazga
akció képessé tenni. De ha az az ut,
tási tisztviselőknek sem kellene némely
amely a magyar feltámadázhoz vezet,
dolog előadását Ádámtól-Évától végig
erőnkön felül való is, meg kell kisérle- hallgatni. Ha néha a „Revíziós Iroda"
nünk. Ernyedetlen szorgalommal, fana felkeresné a falvakat, azok népeit, bitet,
tikus akarással, fiatalos léleknek tavaszt erőt öntene a népbe és ügyes-bajos dol
hozó reményével, mert ha ez az ifjúság gaikat smiért ide kellene jönni, elintézné.
nem érzi meg történelmi elhivatását, ak S ha mást nem, de legalább meghall
kor Magyarországot elnyeli a szláv ten gatna mindenkit -s jó szóvsl segítene.
ger. Ki kell termelnünk minden erőt,
A magyar ifjúság szeretettel akar
faji energiát, a magyar fold őserejét,
mert Európa országainak száz polipkaru gyógyítani, a lelkeket akarja egymáshoz
közelebb hozni, megértést, testvériséget
érdeket ósszeroppantatiak bennflnral
Törődni kell a néppel I AMtsunk hirdet, hogy a gyűlölet kevesebb legyen.
járási székhelyenként „Revíziós Irodát*. A magyar ifjúság a legideálisabb uton
Minden járási székhelyen legyen egy akar a feltámadás felé haladni, éppen
hely, ahova a járás népe bizalommal ezért bün lenne megakadályozni, elodázni
fordulhat, ahol megJ^Ugatják. Minden minden olyan megnyilvánulást, amely
az ifjúság gondviselés ihlette lelkéből
járási székhelyen legyen egy hely, ahol
„ízi nm I fakad! í
urat-szegényt, iparost,
rasztot szeretetlel Játnak. Megértő lélek
kel járnak el witráen flgywen.
Hirdessen a Kemenesaljában.
A választások alkalmával, Jánossy
1

italában.
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Messziről mutatja:
Ságon ma szüret van.

Járja a csutora,
Demizsen és korsó . >.
Egyiknek a •maréi*,
Másiknak i s «ó« JÓ.
Némelyik emiatt
Össze « koccanna:——
Toob erő as »o« ban,
Vagy a »morei«-ban van.
Mivel ezt a kérdést.Eldönteni nem tudjak,
A dOotévt mindig a
Másik évre hagyjak.

.

. De oesa agy a »murcí«.
Aa mindig eidénti,
Azt, ki a csutorát
Tlbbször emelgeti.
Da itt aztán már az
»Ó« sem hagyja m a g á t . . .
O ie el ellöki
Sok jó atyánk-fiát.
Hat még mikor ketten
Összedolgozhatnak . . .
A fogadhozok még
Mozogni sem lódnak.
Egy hét múlva aztán
Áldott, azent a béke.
»Murci« az »0« mellett
Megfér nagyon szépen.
A jövő szüretig
Nincs is ezzel több baj.
Vigad az egész begy,
Ságon ma tsorel van..
Ami engem illet,

A •murai* nagyon jó I
Da legjobb »murci«-val

— Ha van — a regi »0«.
Egy

fvoadkoml (4.

Egy t e l j e s e n uj
vasúti segédtiszti
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A hah/keli t v . Nőegylet jubileuma. A
celldömo ki eV. Nőegylet 25 eret jubileumát
október 11-eo ünnepélyét keretek kötött Ün
nepli meg. Kezdődik délelőtt istentisztelettel,
amelyen prédikál Molitoritz János espereslelkésr, ntáaa díszközgyűlés, melyen Ntgy
Sándor nyűg. leltész ismerteti a Nőegylet
történetét. Este 6 órakor a Nőegylet a temp
lomban vtllátos estét tart, melynek műsora
a következő: Közének. Ima. Beethoventől .Is
ten dicsősége*, énekli Farkas Irma taltgalsti
kántortaoiiónő. Erdélyi Zoltántól .Földön járó
angyalok, szavalja Ovády Zoltán. Eőadást
tart dr. Kovács Sándor egyetemi tanár. AIfjosági Egyesület lérfikara énekszámot ad
elő. Az orgonán Szabó D-z.-ő csöngei tanító
játszik. Stebbistől .Tudom az Ao Megváltom
él« énekli Farkas Irma. Ima. Himnusz.

Rsf. istentisztelet t a r t i ü k ' m i délelőtt
10 órai kezdettel az á g h. ev. elemi iskolá
ban. Prédikál Olé Sándor rel. lelkész.
'
Ev. Nőegylet gyűlése. Ma vasárnap dn.. pontosan fél 3 órakor az Árpád uicai régi
iskolában az ev. Nőegylet közgyűlést tart,
melyre a lagokat szeretettel meghívja az
eloOkseg.
.
Alsósági sv. tanitono választás. Az
alsósági ag. h. ev. gy'iiekezet egyhangúlag
megválasztotta Heutet Uoai budapesti tacitű
nőt, mivel azonban nevezeit jelotve nem volt,
«í~ felebbezés folytán a választást megsemmisi. tettek, igy az ujabbi választáson a mult va
sárnap újból Heutel Ilonát választoltak meg
egyhingolag, mivel előzőleg őt jelölték a meg
választásra.
Pretbiteri gyulát. Ua vasarntp délután
3 órakor az Árpid utcai ev. uj iskolában
presbit -rí gyűlés tartatik az ev. gyülekezeti
(elűgye ő es esperes elnökleté melietL A gyű. lés tárgya a lelkészi hivány-levél megállapí
tása b.-z.
Tűzoltók szüreti mulatsága. A helybeli
ook. tázjlto egyesület ma á Griff-szálloda
kerthelyisegeben és termeiben nagyszabású
azűreti mulalsago: rendez. Az erre vonatkozó
érdeke- Göre Gábor nyelven szövegelt falra
gaszok a mult h»t folyamán kifüggesztenek.
A fOlvnnolát igen érdekesnek mutatkozik a
résztvevő Csikósokkal, magyar ruhás lányokkal,
tölvirágozott négyes Ökrösszekerekkel a hely
beli fuv i-ze::ekar kísérete mellett FOlvoualat
után a Griff szálló kerthelyitégábeo 'kezdetét
veszi a szüreti .mulatság, thovt 50 fillér be
lépődíj mellett barti bemehet A szüreti mu
latságot á helybéli ook. tűzoltó egyesület ren
dezi, így' méltányos volna, bt minél többen
resztveonéoek ezen mclatsájzou, hogy minél
több pénz befolyhatna á nemes cél támo
gatására.
Műkedvelő előadat. A helybeli Katii.
Legényegylet cserkészcsapata a jövő vasárnap
tartja este 8 órai kezdettel a Ro.oSa szaitó
nagytermében műkedvelői előadását, amely
alkalommal színre kerül a .Viharnak, énekes
színmű 3 felvonásban. Az előadást falragaszo
kon hirdetik s ezúton is kérjük a t közönsé
get, bogy. az előadáson minél nagyobb szám, » ban megjelenni szíveskedjenek.
Október 4-án életbelépett uj va-uti mecelreodet jelen szamunkba közöljük. '
Rádió hírek. A m. kir. postaigazgatóság
elhatározta, hogy megépíti a rádió nagyletdót
és ezzel párhuzamosan az ország területén
még négy kisebb közvetítő állomást is építe
nek. Bennünket az érdekel ebből a bővítési
munkálatokból, hogy Magyaróvár is kap egy
ilyen közvetítő állomást, ami lehetővé teszi
nekünk az olcsó detektoros készülékek beve
zetését Csak az a baj, bogy két évet kell
várnunk, míg ezek a közvetítő állomások meg*
épülnek. Most azon dolgozik a rádió igazgató-
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MŰTERMEK:
VII, Rákóczi-ut 74. sz.
I I . Zsigmond-u. 36. az.
Mtgyar Divatcsarnok h a z á b a n
Telefon József 35:—89.

töz

Lukács fürdővel szemben
Telefon Automata 517—40.

E lap előfizetői 25»/, kedvezmvnvben részesülnek. Ezért e szelvényt v á g j a k i és rende
léseihez mellékelje.
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ság, ho.-y az Amerikával való rádióösszeköt megdrágulásával kapcsolatosan felemelték a
vasuu igazolványok kiállítási diját is. Ezután
tetést megvalósítsa. ' ...
az igényjogosult tisztviselők igazolványának
Még
Szenvedő nőknél a természetes
kiállítási dija 8 pengő' lesz, a családtagoké pett érdi
>Ferenc József<
keserűvíz k ö n n y ű , pedig 24 pengő.
i
erőlködés nélkül való bélkiürülést idéz A 356-os K a p l s z t r á n J á n o s c s e r k é s z  éhezett
őszi kiki
elő és ezáltal sok esetben rendkívül csapat o k t . 1 1 - é n színdarabot ad elő.
a sápadt I
jótékony hatás, al van a-beteg szervekre.
Cime : Viharfiuk.
sárga őszi
A női betegségekre vonatkozó tudomá
Törökország i t tiltakozik a Trianon relne élni,l
nyos irodalom több megalkotója irja, allén. R-gi e.'.T.-égünk, valamikori elnyomónk
életét — Í
bogy a Ferenc J ó z s e f víz kitűnő i t t a  úribban b-traturik es testvér nemzett török- tsorvaszló
sáról a saját kísérletei 'alapjln is al is te emelte titakoz.osz.avat Triauon étlen. A hervadál
következőiéi írja az egyik török lap: A béke
kalma voit meggyőződést szerezni. A
es lüggettehseg politikája, amelyet Törökor t bői felsir i
Ferenc JÓZSel keserűvíz gyógyszertá szág követ és a Magyarország iránt érzett nem tod I
rakban, drogériákban, és íúszerüzletek- rokunszenre meuk,vauja, hogy Magyarország adni
ben k a p h a t ó . .
. I megkapja a békés boldogulás szükséges felté nem tud a t
teleit — Milyen érdekes is a vi'á,: folyása és
A 356-os Kaplsztrán J á n o s cserkesz- | benne
a népek sorsának kavargása. Volt idő, egy eli
csapat akt. 11 én színdarabot ad elő. mikor a törökök másként gondolkodtak és lyé nyílt I
véleménnyel voltak rólunk. Ja, változnak nz percekig I
Címe : Viharfiuk.
idők, változnak az emberek. Ma a töröknem los — borjj
A t z t a e l l t t á t nem akad meg. A kűl- i zet maga is elnyomott, megnyomorított nép,
a nyár — f
földi sz-uekn-k á behozatala megnehezült, ! tehal illik, hogy a másik elnyomott felé ha
múlunk I
azért a meglevő porosz éo - egyéb külfö di joljoa. Ez már a természet törvénye is.
szenek arat a kereskedők kezdték felemelni \
Ma 041
Felhívás Celldömölk á t j á r a t közalkal
és vele kezdett drágulni a belföldi szén is. A j
kormány erős kézzel fog beíenyu ni ebbe az mazottéihoz ! Bútort megbízható és jó minő ben nyílt |
ujabb •pekulaciúbi és legközelebb rendeletet ! ségben és ízléses kivitelben bérmentve szállít vergődik t i
fog kiadni, melybeoa széckereskedőket a szén-' az ország legnagyobb és legrégibb bútoráru Életen — (
készletek kötelező bejelentésére logji köte j háza készpénz és kedre-.ő fizetési fettételek marsát — i
tezni és az aralakulatokba is beleszól. A szén- , mellett Kopstein bútoráruházak Szombathely, lett —
ellátás biztosítására miniszteri biztost nevez- ! Sopron és Nagykanizsa.
jön — i
nek ki és mindenáron megakadályozzák, hogy '
Rottz napok járnak a világjárókra.
tzé,nmiz(-nak ne legyeuek, fokéul pedig hogy • Alig vau nap, hogy ne jelentkeznének nálunk levél
az árakat minden ok nélkül ne emelhessék ' világjárók, de kűlönö-en sok köztük a néme'.
fel sem a lenn -lók, sem a kereskedők.
A mu t heten Szombsihelyen a rendőrség el
Ha Budapestre utazik, első utjá'legyen ! fogott néhány ilyen világjáró németet és az
a fényesen átalakított és kibővített" Hungária > alapos igazoltatásnál kisült hogy a cél nem
tat
fürdőbe (Budapejt VII. Dohány-n. 44.) meoni. | a világjárás, a Lmulmanyut, hanem a világOtt már reggel 5 órakor nyitnak át 140 I csavargás, a munka nélkül való létengés és
pengőért nemcsak megfürödhtt, hanem jól I mások jóhiszeműségének a kihasználása. Ez
egy ujabb megélhetési forrást jelent sokaknak.
még i t reggelizhet.
Igen érdekes volt két ilyen világjáró német
Rendezik a szegények eltartási kote- '
nek az igazoltatása, mikor a vallásuk felől
lezártságét Abból a sok kellemetlenségből j
érdeklődölt a rendőrség. Egyenesen felekezet
kifolyólag, mely -abból állt. hogy a szegény i
nélkülinek mondták magukat ég semmi áron
embert egy kQzség sem akarja illetőségűnek
sem akartak vallani'egyéb másról. A-szom
elfogadói, mert munkaképtelensége esetén .el '
bathelyi államrendőrség ezután szigorúan ellen
kell tartaui őket, arra indította a .népjóléti
őrzi ezeket a világjárókat és nem fogják meg
minisztériumot, hogy egy ujabb rendeletet [
engedni a csavargást Jó volna, ha a hatósá
adjon ki, mely szerint illetőségét 'két éri
gok máshol is igy cselekednének és megvé
helyben lakással már megnyeri a szegény em
delmeznék a lakosságot ezeknek az ál világ
ber. A rendelet mint készülés rövidesen ki- j
járóknak a szertelen zaklatásától.
adják. Ezzel majd elejét veszik a sok haza- ,
vobának mely at illetőség megszerzésével járTj
Édes mnst kapható Uterenkint 40
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celldömölki

Uj tűzoltó főparancsnok Tokorcsna.
Villanyáram dij. Már 3 éve lesz, hogy
Marton Sándor eddigi tűzoltó főparancsnok a VhRM atvelie a Helybeli villan) üzemet Az
lemonda.a folytán Szabó Antal tanunt nevezte időben mar többször kifogásoltok lapunkban,
ki az alispán a tokorcsi tűzoltóság főparancs hogy az itteni áram egységarak jóval maga
nokává.
sabbak, mint a központban Szombathelyen.
Sírkövek márvány, gránit, termés Akkor azt a biztatást kaptak, hogy egye
kövekből
raktáron, nagy választékban. lőre azon nem változtathatnak, mivel a be
vezetés körűi nagyon aok anyagi áldozatot
Sirszegélyek, knplák készítését, valamint
kellett a társulatnak hozni, hanem 1—2 éven
m i n d e n kőfaragó m u n k á k a t legjuUhyo- béial a szombathelyi áramdíjak egységáraira
sabban vállal Singer Mihály kófarago- fogjak leenzedni, a m> jóval kisebb az itteni
eknél. Sajnos, ez mrndezidetg nem történt
mester Celldömölk.
Érdekes modellpalyáiat aagysrlékü di meg. A közönség folyton sürget bennünket
jakkal. A Párisi Divat, a legszebben kiállított ebbeli lépésünk megtételéért, azonban nekünk
legtartalmasabb a enyhen a legolcsóbb magyar is kényen volt eddig „belenynlni a dologba,
divatlap és képesujsag huszonhetedik évfolya most azonban nem zárkózhatunk el előle,
mába lépett. Mo-l meujel-ul nj szamában mert a társadalom minden rétege a legna
rendkívül érdekes mod-llpalyazatot liird-l és gyobb nélkülözésbe jutott, különösen a bxfizeezzel kapcsolatban oagyértékO dijakat oszt ki. I tésesek,.a nagy hzeteslesfaltiláa folytán. Ha
A Párisi Divatjninden-szain.io.iii tflbb mint I tehát a VERM ezután sem lúgja méltányolni
azaz eredelPlnódelli éa kézimunkarajzoi.közöl. a jeleulegi nyomorúságos helyzetet, ugy a vaBágyadt, levert, dolgozni képte | ms első es legfontosabb teendője lesz, hogy
az áramdíjakat a központiakra lemérsékellen egyéiekiél a természetes >Fereio ; tesse.
JÓZS6Í<
keserűvíz szabaddá teszi a
A tornádó Brit-Hoidurasban. Legutóbb
vérkeringést és emeli a gondolkodó és tornádó pasztitoit Brit Hondurasban, ahonnan
munkaképességet.
most egy ott élő magyar telepes a követke
Elfogott betörök. A mull szamunkban zőket irja: .A szörnyű vihar valósággal el
pusztította a varost. Mindenem elpusztult
kőzflltllk, hogy Németh Sándor tokorosi ven
déglas husszékébe ismeretlen tettesek betörtek Tookre ^nent a szép ki- könyvtaram is, pedig
és több élelmiszert elvittek: A helybeli csend a könyveket harminckét éven át gyűjtöttem
őrség a betörés részeseit Mész Imre, Patyi Csste azokból a kedvezményekbőt, amelyeket
János és Patyi József kemenesmihalj fai lako mint előfizető kapum Tolnai Világlapjától.
sok személyében el is fogta, akik beismerő
A hadirokkantak vasmegyei közgyűlése.
vallomást tettek a átadta őke; a szombathelyi I A »Hoosz« va-megyei csoportja molt hó 20 án
kir. törvényszéknek.
i tartotta közgyűlését Szombathelyen a vároeEladó facsemeték. A helybeli pol ' háza g) üléstermét* n. A nagyterem zsúfolásig
gári fiúiskolában eladásra kerülnek 3—4 I megtelt hadirokkant és hadiözvegyekkel. Az
éves dió, alma és barack csemeték, I elnöki megnyitó U'.an Dimby ügyvezető igaz! gato könnyekig megható azávakkal adta elő
úgyszintén
3—4
é v e s vadgesztenye a hadirokkantak, özvegyek és árvák sérelmeit
csemeték. Érdeklődni lehet délelőttönként Magas szárnyalása beszédben méltatta azokat
a polgári fiúiskola tanári szobájában az érdemékel, amelyekért mindezidáig adó
snak maradt a-nemzet. Az elesett bajtársak
Simon József tanárnál.
Vonatok érkezése

és indulása Celldömölk állomáson október
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emlékének egy perces néma 'elállással áldo
zott a közgyűlés. Sajnos, az illetékéé hatósá
gok részéről senki sem jelent meg Elvártak
megyénk egy-két képviselője érdeklődését is
a rokkant Ugy iránt. Különösen azokét, akik
nem is nagyoo régen, még mielőtt a meg
bízólevelet nem- vághattak zsebre, nagy hangon
hirdették a rokkant ügy felkarolását, bogy
lássák, azt a sok szenvedő arcot Hogy meg
hallják panaszainkat Hogy néhány vigasztaló
szót adjanak. Hogy letöröljék a könnyeket és
elnémítsak arcainkon a szenvedés azántotta
mély barázdákat Tizenhárom éve, hogy va
runk mi mártírok némán éa béketűréssel,
hogy a nemzet lerójja háláját a világháború
élőhalottjaival szemben. Tizenhárom éve var
rjak az idegen földön, jeltelen sírokban nyugvó
bajtársaink özvegyei es árvái a pótolhatatlan
veszteség némi kárpótlására. Sajnos, ezideig
csak az éazrevétleoseget, a mellőzöttséget
észlelhettük. Minderek dacara a hadirokkan
tak most is katonához illő módon mint haj
dan a fegyverek pergőtüzében, bár csonkán,
bénán, de vasfegyelemmel, as Özvegyek és
árvák a könnyektől megfakult arccal, de sor
falát állunk, ha a haza védelméről van szo.
Mi a tizennegyedik évben sem fenyegetőzünk
Ökölbe szorult kézzel. Mi csak kérőnk. A tar
sadalomlól nagyobb megbecsülést As illetékéé
hatóságoktól méltányosabb elbánást Kérjük a
kormányköröket, hogy igyekezzenek mielőbb
lemosni a szégyenfoltot, amit a rokkaoUérdé*
rendezetlensége ejtett a nemzet beelíletea
Mórocz Ferenc, csoport jző.
Akik a Rejtett Kincs után lettek egy
másé. A Színházi Elet legújabb számában
érdekéé levelet közöl. Egy boldog fiatal asz
szony mond köszönetet a levélben a Színházi
Életnek azért, hogy a Rejtett Kincs rovat
utján ismerkedett meg azzal a férfival, aki
elvette [eleségül éa akivel a legboldogabb há
zaséletet éli. A Színházi Elet Rejtett Kincs
rovata hasznossága mailett egyúttal a legér
dekesebb olvasmány, c apa apró regény, csupa
megható kedves történet Incze Sándor heti
lapjának aj számában Nagy Endre aaámol be
öt pesti premier lefolyásáról. Érdekes cikk az,
amely Alpár Gitta eljegyzéséről szól. Hunyadi
Sándor a Bródy testvérek ifjúságáról irt cik
ket Elinor Glyon a Budapesten tartózkodó
világhírű amerikai írónő arról adott interjút:
mi a kűlömbség Amerika éa Európa között.
A Színházi Elet uj száma darabmellékletül a
Vigszinbáz legújabb nagy sikerét >A nagy
hotéI«-t közli, érdekes folytatás Maorice Dekobra »Istenek és asszonyok kedvence, című
regényéből, azonkívül rengeteg érdekes cikk,
novellák ée gyönyörű mély nyomású képek, 32
oldalas mélynyomása gyermekújság, kotta éa
kézimunka melléklet gazdagítja a Színházi
Elet uj számát, amelynek ára l P, negyedévi
előfizetési dij 10 P. Kiadóhivatal Budapest,
VL" aradi utca 8. szám.

A helybeli tűzoltók
s z ü r e t i mulé
m a a Griff-ben.

C S A R N O K .
Százéwel ezelőtt és ma.

Olcsó !

Használjunk

Tartós!

paper s z ő n y e g e t !

(Vége.)
Pipöo 947 róm. kath, 2 evangélikus, 4
isidé, Összesen 953 lakosa volt. Prépostság
és priorálás, Ha 1770 a lélekszáma.
Ságh 618 róm. kath., 680 evangélikus,
9 zsidó, Összesen 1299 lakossal. Itt volt plé
lm. széles
bános a nagyérdemű Breaznevics Ferenc,
kinek nagybecsO szótárát a magyar Akadémia
méterje
—•»——----•-¡9-200 arannyal jutalmazta. Alsóságnak sas
8563 a lélekszáma.
Alkalmas falvédönek és kályhaellenzönek is.
Falnk:
Különféle mintákban kapható :
Buba 148 róm. kath, 468 evangélikus,
610, ma 954 lakoaa van.
Borgáta 171 kath., 164 ev, 835, ma 447
Dinkgreve Nándor papirkereskedésében.
lakosa van.
.
BOgOtbe 478 kath, 3 ev., 476 lakos, ma
nem tartozik hozzánk.
Csehi 498 kath., 7 zsidó, 499 lakos, ma
Mindszent 481 kath, 25 zsidó, 506, ma
Bem tartozik ide.
Zongorázok figyelmébe!
Csipkerek 618 kath. lakoa Ma nem tar- nem tartozik hozzánk.
Pálfa (Kemenespalfa) 171 kath, 846 er,
tozik ide.
Lipovniczky Szewér
Csfloge 185 kath, 858 ev., 5 ref, 11 417, ma 679 lakosa van.
Bosazupereszteg 1127 kath, 2 ev. ée 4 zongorakészitö-mester Bpeströl kívánatra
zsidó, 1009 lakos. Ma 1139 lakosa van.
DOmOlk (Nemea) 340 kath., 306 evang., zsidó, '1133, ma nem tartozik hozzánk.
bemutatja legojabb szerkezetű zongoráit,
Kissitke 810 kath. lakos, ma nem tar amelyek olcsón, esetleg 30 havi rész
83 zsidó. 579 lakos. Mai lélekszámát lásd
tozik hozzánk.
Celldömölknél.
„
letfizetésre is vásárolhatók.
Nagy.itke 868 kath, 179 ev. és 6 zsidó,
. DOmOlk (Pór) 74 kath. lakos. A mai
652, ma nem tartozik hozzánk.
lélekszámai lásd Celldömölknél.
Régibb zongorákat becseréli
Dóka 291 kath, 340 ev, 6 ret, 44
Simooyi (NagTsimooyi) 489 kath , 813
szidó, 651 lakos. Ma 750 a lélekszáma.
BT. és 142 zsidó, Összesen 1444, ma 1703
Hangolást, börözéseket
Eger völgye (Deotadori) 468 kath. és 4 lakosa van.
ret, 468. lakos. A lakosság anyanyelve német
Somján (KemenessOmjén) 145 kath, 515 felelősséggel vállal. Vidéki meghívásra
volt. Ma nem tartozik hozzánk.
BT„ és 18 zsidó, 673, ma 842 lakos.
készséggel megjelenik.
"Geoos (Magyar) 340 kath. 780 evang.,
Somlyó (Kissomlyó) 250 kath.. 327 ev,
Bejelentéseket e lap szerkesztőségébe kér.
1180 lakos. Ma 1467 lakosa van.
1 ref. éa 28 zsidó, 600, ma 617- lakos.
Qéroe 616 kaih., 496 evt, 80 zsidó,
Szemenye 446 kath. lakoe, ma a sár1041 lakóé. Ma nem tartozik hozzánk.
ván járáshoz tartozik.
Gjertyánus 189 kath. lakos. Ma a sárvári
' Szent-Márton (Kemenesszenlmárton) 115 A kiskuti dűlőben 5000 •-öl
Járáshoz tartozik.
kath., 180 BT, 896, ma 879 lakosa >an.
Helye, Egyházashétye 801 kath, 168 ev.,
- Szent Miklós fa 302 kath., 2 zsidó. 304
469 latóarJMa 686 lakosa van.
lakó*.
Hosszúfalu 667 kath, 7 ev, 7 zsidó,
Szent Péter .(Kemeoenstentpéter) 702
671 lakóé. Ma a sárvari járáshoz tartozik.
|~kaih, 3 zsidó, 706, ma 1119 lakosa van.
I továbbá a dömölki városrész
Högiész, ma Kémeneehógyétz 280kath,
Széplak 484 kath. lakos, ma a-sárvári
650 ev, 4 ref. es 30 zsidó, 864 lakóé. Ma járáshoz tartozik.
<•
közepén, közel az ev. templom
1240 lakosa van. "
Sseriény 60 kath, 460 ev. és 3 zsidó,
hoz 3 házhely eladó. Bővebbet
Izsákfalra (« mai Itsákfa) 416 kath, 78 518, ma 878 a lélekizáma.
ev, 489 lakos. Ma 736 lakosa Tan.
Tacskand 148 kath, 13 evang. lakos, ma
e lap kiadóhivatalában.
Kéld 874 kath, 160 ev. és 11 zsidó, a sárvári járáshoz tartozik.
1035 lakos. Ha a sárvári járáshoz tartozik.
fokom* 76 kath, 842 ev, 318, ma 461
. K i m 687 kath, 11 zsidó, 598lakóa. Ma lakóea Tan.
a sárvári járathoz tartozik.
Újlak 685 kath, 13 ev. lakoa, ma a
Kápolna (Kcmeneskápolna) 186 kath, sárvári járáshoz tartozik.
70 ev. 806 lakóé. Má 360 a lakosainak száma.
Vöuöcf 202 kath, 646 er, 846, ma
nagy választékban
Karakó 400 kath, 6 ev, 406 lakos. Ma 1312 lakoaa van.
638 lakoaa van.
Puszták;
Dinkgreve Nándor
Keled 186 kath, 4 er, 190 lakó*. Ma
Bókod, Endrod, Fóldrár, Gecséoy, Inta,
406 lakosa van.
Kovácsháza, Királykút, Koslosi, Lanko, PinKenyéri 333-kath, 26 ez. és 1 zsidó, kóc, Paty, Ragyogó, Tacskand, Tilaj és Dgh
papirkeresk. Celldömölkön.
860, ma 786 lakosa van.
tartoztak a kemenssaljai járáshoz, Összesen
Kecskéd (Ribakecikéd) 414 kath, 4 427 lélekszámmal.
Tavaszi vasút menetrend I P.
418, ma 757 lakoaa van.
Ezzel a kOzlemenuyel befejeztem a száz
Keresztúr (Nemeekereeztur) 546 kath, éves Összehasonlítást. Az összehasonlítás bé
40 ev, 686, ma 791 lakói.
zagossága nem az én hibám, hanem a százév
KeasO (Kgjhá-askmzó) 704 kath, ma elótti hézagos munkáé. Szerettem volna a
1071 lakoa,
mali évi népszámlálás adatait vallás szerint
Kearó (Várkeecó) 866 kath, ma 484 közölni, épngy mint a százév előttit, ds saj az alsósági határban 40 hold
nos a mai népszámlálás adataiból nehéz volna
Kom (Nemeskocs) 131 kath. 315 er. és ezt megállapítani, pedig ez is érdekelte Tolna
17 zsidó, 468, ma 660 lakosa Tan.
a nagyközönséget. Ennek hiánya miatt csak
KtskOcsk 898 kath, 114 ev, 8 zsidó, az Összlétszám volt kOzOlhetfl.
480, ma 388 lakosa Tan.
A népességnél nagy eltérés mutatkozik
nagy gazdasági házzal
Naiytoesk 849 kath, 108 ev, 357, ma Celldömölknél és a vasothos közelebb ecó és
243 lakosa van.
azzal.kapcsolatban levó községeknél. Ez ter
Magasi (Kemenesmagasi) 161 kath., 661 mészetes is. mert hiszen a vasutak fejlódése és egy nagy ü z I e t h á z .
ev, 1 ref. és 24 zsidó, 887, ma 1676 a la- fellendítette az ipart, a kereskedelmet ée a
Ugyanott két kisebb jól müveit
mezőgazdasági életet egyaránt.
Magesi (Pórmagasi) 184 kath, «88 er,
Martiáfo.
447, aaai lélekszáma I . Kemenesmagasi.
s z ő l ő . Celldömölkön egy
'• Martoata 186 kath, 88 BT. és 17 zsidó,
174. Ma ismeretlen.
í 188 kath, 69 ev. és 8 ref, 836,
ma 728 lakos.
Alsómesteri 87 kath, 196 er, 883, ma azonnal ötezer négyszögöl prí főutcában. Az egész komp
lakosa Tan.
Felsflmesteri 119 kath. Cl ev. éa 6 ma szántó, a gőzmalom mellett lexum együtt is, külön is eladó.
i, 885, ma 487 lakos.
Mihályfa (Kemenesmihályfa) 188 kath, a Cincánál. kertészetre is igen
Bővebb felvilágosítást
656 ev, 1 ref. és 14 zsidó, 798, ma 927 a
alkalmas. Cim a kiadóban.
lélekszáma.
a kiadóhivatal nynjt
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